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Gemeente Kampenhout 

Provincie Vlaams-Brabant 

Gemeentehuisstraat 16 

1910       Kampenhout 

Tel    : 016 / 65.99.11 

Fax    : 016 / 65.69.58 

Website: www.kampenhout.be  
 

          

 

VERSLAG VERGADERING – 26 juli 2010– 

OPSTART HEEMKUNDIGE KRING 

 

Aanwezig: 

- Mevr. Sonia Van den dries, hoofdmedewerker toerisme 

- Dhr. Gerry Croon, departementshoofd Culturele Zaken 

- Mevr. Greet Janssens 

- Dhr. Huub Van der Veld 

- Dhr. Eric Heymans 

- Dhr. Hugo Schoevaerts 

- Dhr. Marcel Andries 

-  Dhr. Geert Vanhoof 

-  Mevr. Godelieve Goos 

-  

Verontschuldigd 

- Dhr. Jean Meeus, burgemeester 

- Dhr. Roger Imbrechts 

-  Dhr. Willy Vandervelden 

-  Dhr. Willy Poels 

-  Pater Jan 

 

Zijn geïnteresseerd en zullen op de hoogte gehouden worden: 

 Dhr. Hans Croon 

Dhr. Dirk Vanhoof 

 

Verslag:  

 

Na overleg kon de vergadering er zich in vinden te starten als zijnde Feitelijke Vereniging, 

mits het afsluiten van de nodige verzekeringen.  

Op basis van standaard statuten en huishoudelijk reglement, uitgegeven door Heemkunde 

Vlaanderen (steunpunt voor lokale heemkundige kringen) zal dit verder uitgewerkt worden 

(zie bijlage) 

 

Leden worden in de toekomst onderverdeeld in twee categorieën:  

- Werkende leden: mensen die zetelen in Algemene Vergadering en/of Raad van 

Bestuur (zie verder). Allen aanwezig op de vergadering (of de voorgaande) maken 

deel uit van de Algemene Vergadering. Om het engagement te onderstrepen wordt aan 

de Werkende leden gevraagd om na goedkeuring het huishoudelijk reglement te 

ondertekenen.  

- Toegetreden leden: dit omvat de geïnteresseerden die in de toekomst, mits betaling 

van een lidmaatschapsbijdrage, lid worden van de Heemkundige Kring. 
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Het bestuur bestaat uit een :  

Algemene Vergadering 

o Alle Werkende leden 

Raad van Bestuur 

o Voorzitter 

o Ondervoorzitter (niet verplicht)  

o Penningmeester 

o Secretaris 

o Communicatieverantwoordelijke (niet verplicht) 

Volgende personen stelden zich kandidaat voor de Raad van Bestuur: 

Marcel Andries, Greet Janssens, Hugo Schoevaerts en Gerry Croon 

 

Voor de naam van de vereniging werd met eensgezindheid gekozen voor ‘CAMPENHOLT’. 

Betreffende toenaam: Heemkundige Kring Kampenhout of Heemkring Kampenhout, wordt 

verder onderzocht.  

Als bijhorende logo werd met eensgezindheid geopteerd voor de ‘witloofkrop’ i.p.v. uil. 

 

 
 

Mogelijke projecten: 

- Oude tramlijn Kampenhout of Ter Bronnen door Huub. Wordt verder 

onderzocht. 

Publicaties: 

- De vergadering besluit om niet te werken met een ‘eigen’ periodieke 

uitgave. Wel wordt geopteerd om in de Gemeenteberichten een vaste 

pagina te vullen en te streven naar een jaarlijkse/tweejaarlijkse publicatie. 

- Eric zal in de toekomst werken rond een eigen webstek voor de 

Heemkundige Kring. 

 

Opvolging:. 

 

- De mensen die zich opgegeven hebben voor Raad van Bestuur komen 

spoedig (augustus 2010)  samen om te werken rond statuten en 

huishoudelijk reglement 

- Eric Heymans creëert een nieuw logovoorstel  

 

Volgende vergadering: 

Niet vastgelegd. Raad van bestuur houdt overige leden op de hoogte.  

 

 

Contactgegevens: 

Zie Excellijst in bijlage.  


